Ata da 274ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC
Gestão 2009/2012
Data: 14/12/2009. Hora: 19h30min. Local: Sala de Reunião do SIMESC. Lista de presença: anexa
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada com retificações no corpo da própria ata.
2. Informes (30 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Vânio informa sobre ida do Simesc à Brusque no dia 08 de dezembro, para reunião com
os médicos do Hospital Evangélico, onde foram debatidos o Sobreaviso Médico e outros assuntos de interesse dos
médicos presentes, abordados juntamente com nosso Assessor Jurídico. Estiveram presentes pelo Sindicato Cyro,
Vânio, César, Dr. Rodrigo Leal, a Coordenadora Terezinha e o funcionário Marcelo. Tanise informa sobre sua
participação em evento dos formandos de medicina da UFSC, co-patrocinado pelo Simesc, no dia 08 de dezembro,
assim como na solenidade de formatura no dia 11 de dezembro, representando o Simesc. Ana Cristina informa
sobre reunião com o Secretário Municipal de Saúde de Florianópolis, Dr. João Jose Candido da Silva, e com seus
assessores, onde estiveram presentes Cyro, César, Zulma, Ana e Tadeu, para, além de agradecer pela presença do
mesmo em nossa posse festiva, solicitar a liberação parcial de carga horária dos diretores do Simesc que estão
ligados àquela secretaria; prestar esclarecimentos acerca da contribuição sindical; informar das visitas que o
Simesc realizará em 2010 às unidades de saúde da Prefeitura. O presidente Cyro Soncini comentou sobre a
aprovação da Lei Orçamentária Anual da Prefeitura Municipal de Florianópolis, em novembro deste ano, com
previsão de um percentual de 20% a ser destinado à saúde. O Secretário cobrou do sindicato a politização dos
médicos no que concerne à aprovação da EC 29, considerando que é preciso que se exija do Estado e da União a
participação no financiamento do Sus, uma vez que os municípios estão sobrecarregados com uma contribuição
que ultrapassa sua responsabilidade. Tadeu informa que o colega Rui Iwersen participa de comissão da Secretaria
Municipal de Saúde / Florianópolis, para organizar a implantação de um programa baseado na Portaria 971/MS –
Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Comunica também que o Dr. Cândido,
Secretário Municipal / Florianópolis, apóia a iniciativa da Mesa Municipal de Negociação Permanente do SUS de
elaborar um PCCS/SUS/Florianópolis. Cyro informa sobre reunião do Cosemesc acontecida no dia 09 de dezembro
na sede da ACM, onde estiveram presentes os diretores Cyro, César, Renato, Valdete, Tanise e Gilberto, quando
foram debatidos a retomada da sistemática de reuniões do Cosemesc (reuniões periódicas, sedes alternadas,
diretorias das três entidades presentes); o aguardo da tramitação da GDPM na Alesc; o XIII Femesc, que
acontecerá no mês de junho de 2010 em Criciúma, quando se pretende que os temas sejam debatidos por mesas
híbridas, isto é, com participação de médicos, gestores, juízes, promotores e outros; sobre o PL que prevê o
monitoramento com câmeras de audio e vídeo das salas cirúrgicas, tendo se decidido por manifestar a opinião
contrária do Cosemesc através de contato com os deputados estaduais médicos e o envio de um texto a ser
elaborado. Informa ainda sobre audiência que teve com o Secretário de Administração de São José no dia 10,
quando foi informado dos avanços nos estudos do PCCS dos médicos daquela prefeitura e sobre o não desconto na
gratificação por exercício de especialidade médica das faltas justificadas. Informa sobre envio do ofício 106/09 à
SES solicitando a liberação dos diretores Vânio e Renato, por 10 horas semanais; sobre sua participação na
formatura dos acadêmicos de medicina da FURB no dia 12 de dezembro, quando representou o Simesc na mesa de
abertura e fez a entrega das cartilhas do sindicato aos formandos.
2.2. Diretorias Regionais: Enviaram informações a respeito do Sobreaviso em suas regionais os Drs. Vilberto
(Laguna), Maria Lúcia (Caçador), Paulo Albuquerque (Joaçaba) e Agostinho (Videira). Dr. Paulo Duarte, diretor
clínico do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres em Lages, envia cópia de ofício à direção do citado hospital,
solicitando a remuneração do Sobreaviso, assinado por ele e pelo Dr. Fernando Pagliosa, presidente regional do
Simesc.
3. Ordem do Dia:
3.1. Diretoria de Informática – Home page – Presente à reunião o Sr. Alessi Soncini, responsável pelo software
da nossa home page, que apresenta suas proposições para alteração da página, tecendo explicações técnicas a esse
respeito. Propõe, entre outras mudanças, a LATERALIZAÇÃO DO MENU, a ALTERAÇÃO DAS CORES,
DESTAQUE PARA A NOTÍCIA PRINCIPAL, com espaço para mais três notícias secundárias, ROTATÓRIA DA
NOTÍCIAS MAIS ANTIGAS, ESPAÇO PARA ARTIGO DE MÉDICOS, ESPAÇO PARA PERGUNTA AO
SINDICATO, ESPAÇO PARA FILIAÇÃO DE MÉDICOS, ESPAÇO (que deverá ser alimentado) PARA
AGENDA DO SIMESC, ESPAÇO PARA ASSINATURA DA NEWSLETTER, ÁREA DE ENQUETE,
PREVISÃO DO TEMPO (com link), LATERALIZAÇÃO DA PASTA DE INFORMAÇÕES DO SINDICATO.

Cyro sugere acrescentar no menu espaço para as Diretorias Regionais, para a Residência Médica, para o plantão de
diretoria, e quem sabe para as atas e Defensoria Médica 24 horas.
3.2. Assuntos diversos (miscelânea);
a. contribuição sindical 2010 – o Simesc encaminhará ofício aos médicos do Estado informando sobre sua postura
em não enviar boleto de cobrança, porém informando sobre a possibilidade de pagamento em favor do sindicato
naqueles casos de desconto compulsório (previsto em lei). A Fenam sugere o valor de R$ 180,00 reais e a CNPL o
valor de R$ 140,00 reais, por isso a idéia é fazer uma assembléia do Simesc em janeiro de 2010 para estabelecer o
valor. O Secretário Municipal de Saúde de Florianópolis informou da não intenção em descontar o tributo dos
servidores municipais. Dr. Ângelo sugere que seja informado às prefeituras da obrigatoriedade da cobrança,
indicando o Simesc como depositário final.
b. defensoria médica 24 h – 0800 – Coordenadora Terezinha explica que há um prazo de 60 dias para instalação a
partir do pedido, e que pelo fato de o 0800 precisar ser instalado em telefone fixo e não mais existir o serviço de
“siga-me”, criou-se uma dificuldade. Existe a possibilidade de uso de um telefone celular para receber ligações a
cobrar. Gilberto comenta que não recebeu ainda a proposta do jurídico englobando a Defensoria Médica 24 horas
e Cyro esclarece que apenas os valores não foram fechados. Dr. Ângelo solicita que fique explicitado o que fará
parte da Defensoria Médica 24 horas e Cyro faz a leitura da Comunicação Interna (101) que trata do assunto, com
os devidos esclarecimentos.
c. plantão de diretoria – telefone/responsável – Cyro sugere que a Secretaria fique responsável pelo serviço, que
ficaria disponível até às 22 horas, 7 dias por semana.
d. mensalistas: bancos privados – A coordenadora Terezinha recebeu resposta negativa dos bancos Santander e
Itaú, que só disponibilizam o serviço de débito automático se houver uma demanda de pelo menos 1000 médicos.
Decidido pela manutenção de cobrança no Banco do Brasil, Besc e Unicred. Será tentada a CEF.
e. Semestralidade (10 de janeiro) – A coordenadora Terezinha solicita que seja definido para quem deverá ser
enviado o boleto. Os semestralistas, os não filiados e os desligados deverão receber o boleto de cobrança.
f. Comunicação Interna 101 (01 – 21 Dez) – Será enviada a todos os médicos do Estado, excetuando-se os que se
pronunciaram por não ser sindicalizados. Informará do aumento da contribuição associativa, dos eventos
AGO/AGE/RDP, Defensoria Médica 24 horas, Plantão de Diretoria e Reuniões sindicais regionais.
g. Residentes (ACMR / “concluintes”) – Jolney entrará em contato com o presidente da ACMR Dr. Rodrigo
Palavro para definirmos a manutenção da parceria com o Simesc. Também está preparando mensagem aos
residentes que concluem seu período de especialização.
h. Diárias de viagem 2010 – Tesoureiros ausentes. (Assunto não tratado)
3.3. Assessoria Previdenciária – Cyro comenta sobre as dificuldades encontradas pela Assessoria em fazer valer o
Mandado de Injunção 874. Cita os serviços que permanecerão e os que serão implantados, na renovação do
contrato com a Assessora, assim como informa do novo valor acordado. A assessoria manifestou que entende só
entrar com mandado de segurança caso a interpelação que fez junto ao STJ em relação ao MI 874, resulte em
negativa.
4. Proposta de Pauta para a próxima reunião: Boletim Médico 127
5. Assuntos informais: Eliane informa que haverá um jantar de confraternização no Simesc no dia 21 de
dezembro, última reunião do ano. Solicita a todos a confirmação de presença para o mais breve possível.
(Ata redigida por Zulma Sueli Carpes, 1ª Secretária da Diretoria Executiva do Simesc).
Florianópolis, 14 de dezembro de 2009.

